
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krnej zo dňa 25.06.2020 na Obecnom úrade 
v Krnej 

 

 

Prítomní: Drahomíra Hricová - starostka obce 

                  Ján Novodomský,  Miloš Hric, Vladimír Kantor - poslanci 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Záverečný účet obce Krná za rok 2019 – prerokovanie a schválenie 

                  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 

                  5.  Rôzne, diskusia 

                  6.  Návrh na uznesenie 

                  7.  Záver 

                     

K bodu č. 1 – prítomných poslancov privítala starostka obce a zasadnutie otvorila. 

K bodu č. 2 – program zasadnutia poslanci schválili . Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví J. Novodomský 
a overovatelia M. Hric a V. Kantor.  

Za: 3                                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0     

K bodu č. 3 – starostka preložila prítomným návrh záverečného účtu za rok 2019. Poslanci  záverečný 
účet obce Krná za rok 2019 schválili.    

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – starostka obce informovala prítomných, že hlavná kontrolórka sa z rokovania 
ospravedlnila a svoje  stanovisko zaslala písomne. Starostka stanovisko hlavnej kontrolórky predložila 
a poslanci ho zobrali na vedomie. 

K bodu č. 5 

Starostka informovala poslancov o ústnej žiadosti p. Šimovej na prenájom priestorov sály kultúrneho 
domu na akciu narodeninová oslava. Starostka neodporúča prenajímať priestory , nakoľko je tam 
padajúci strop a mohlo by dôjsť k úrazu. Keby sa dal strop aj nejako provizórne zabezpečiť,  je tu ešte 
potreba dezinfekcie priestorov a tú treba objednať a zaplatiť. To by určite bola čiastka, ktorú by občan 
nechcel financovať a pre obec by to bolo finančne neúnosné. Pokiaľ sa epidemiologická situácia 
nezlepší a strop sa neopraví priestory sa nebudú prenajímať.   

Starostka informovala poslancov o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2020 -  2021. Sčítanie 
domov vykoná Zuzana Hámorníková elektronicky , starostka poskytne potrebné údaje a spoluprácu. 
Sčítanie domov a bytov by sa malo vykonať do konca októbra, potom už len prípadné zmeny. 
Hámorníková sa zúčastní školení osobne alebo dištančnou formou. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční 
v roku 2021. 



Starostka informovala poslancov o poklese podielových daní pre obec, ktoré mesačne boli vo výške cca 
1000 – 1100 €, v súčasnosti okolo  800 € mesačne.  

Projekt „Oprava a rekonštrukcia zvoničky v Krnej“ bol podporený z BBSK sumou 500.- €. Je potrebné 
urobiť prieskum trhu na náter strechy. Nakoľko sa jedná o výškové práce je potrebné zabezpečiť firmu 
alebo živnostníka, ktorí pracujú na vlastnú zodpovednosť. Strechu je potrebné očistiť a urobiť náter. 
Ostatné drevené časti a fasádu podľa finančných možností obce.  

Starostka informovala prítomných poslancov o ukončení prác „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“. 
Zostala nám jedna  neopravená komunikácia na závoz,  na ktorú nám rozpočet nevyšiel. Preto,  ak bude 
možnosť získania financií na tento účel je potrebné túto akciu  pripraviť.  Jedná sa nielen o opravu 
komunikácie, ale aj o vybudovanie spevneného rigolu popri ceste, aby voda, ktorá sa tlačí zo svahu 
cirkevnej záhady odtekala do kanála, ktorý je pri informačnej tabuli.   

 

K bodu č. 6– návrh na uznesenie predložil Ján Novodomský. Uznesenie je priložené k zápisnici.  

Za: 3                                                       Proti:  0                                                     Zdržal sa: 0 
                  

K bodu č. 10  -  starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Zapísal: Ján Novodomský                                                              Overovatelia: Miloš Hric 

                                                                                                                                    Vladimír Kantor                   

                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U Z N E S E N I E    č.  2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krnej: 

 

 

 

A/ Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Záverečný účet obce Krná za rok 2019 

 

 

       

B/ Berie na vedomie: 

     1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Krná za rok 2019 

     2. Informácie starostky obce 

       

 

 

      

 
 
 

V Krnej, 25.06.2020                                                                       Drahomíra Hricová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 


